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Warszawa, 3 listopada 2021 r.  

ADZ.261.58.2021 
 
 

Wykonawcy – 
uczestnicy postępowania 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 
podstawowym, którego przedmiotem jest „Dostawa serwerów, dysków 
i macierzy NAS na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie”, znak sprawy: ADZ.261.58.2021 

 
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia („SWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” 

udziela poniższych wyjaśnień treści SWZ. 

 

W przypadku, gdy udzielona w ramach wyjaśnień odpowiedź pozostaje w sprzeczności 

z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, 

że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego i będzie stanowiła podstawę dla 

oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy: 

 

1. Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą 

w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 

2. Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za 

obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz 

z dotychczasową treścią SWZ. 

 

PYTANIE 1:  

Dot. wzoru umowy- par. 5 kary umowne 

Z uwagi na treść art. 433 pkt. 1) PZP prosimy o zmianę zapisów umownych w zakresie 

naliczania kar umownych za zwłokę a nie opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych.  
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:  

Określone przez Zamawiającego wymagania wskazane w załączniku nr 2 do SWZ – istotne 

postanowienia umowy („IPU”) są zgodne z art. 433 pkt 1) ustawy. 

 

Przywołany przez Wykonawcę przepis wskazuje że projektowane postanowienia umowy nie 

mogą przewidywać m.in. odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. Użyte w par. 5 IPU 

wymagania dotyczą szczególnej formy opóźnienia tj. opóźnienia wynikającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej za opóźnienie w przypadku gdy opóźnienie to nie będzie wynikało z przyczyn 

leżących po jego stronie. 
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